Screenplay

1. SKOLEN (GANGEN) EFTERMIDDAG
I starten af scenen er der mange på gangen efterhånden er
der kun dem (Isabella(14), Liv(14) og Victoria(14).
Isabella, Victoria og Liv står ude på gangen og snakker. Det
er lidt akavet imellem dem i starten.
LIV
"Er vi okay efter i lørdags"
VICTORIA
"Ja det tror jeg da... Hvorfor
skulle vi ikke være det?"
ISABELLA
"Efter din mor blev lidt sur på
grund af det til festen"
VICTORIA
"Der går nok lidt tid før i må
komme hjem til mig igen"
LIV
"Hvad gør vi så med i aften?"
VICTORIA
"Kan vi ikke være hjemme hos en af
jer?"
LIV
"Vi kan ikke være hos mig. Mine
forældre skal holde selvskab i
aften"
ISABELLA
"Og heller ikke hos mig. Det roder
og min mor har det ikke så godt for
tiden"
LIV
"Hvad gør vi så?"
VICTORIA
"Hvis i kommer klokken seks og
venter med at komme ind til mine
forældre er kørt, kan vi vel godt
være hos mig"
ISABELLA
"Okay jeg tager chips med. Har i
egentlig set den der artikel med at
Kims chips er gået konkurs?"
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LIV
"Nej hvad snakker du om?"
ISABELLA
"Har i virkelig ikke set den? Den
er overalt på facebook"
VICTORIA
"Nå jo! Har i egentlig ikke også
set den artikel med nogle piger fra
Højgaardsskolen, der er blevet
myrdet?"
ISABELLA
"Seriøst?! Det har jeg ikke hørt!"
LIV
"Det har jeg hørt! Det er mega
sygt! De blev fundet myrdet i deres
eget hjem!"
Liv kigger på sit ur.
LIV
"Åh nej. Min bus kommer om to
minutter, skal vi ikke gå nu?"
VICTORIA
"Jo men jeg skal gå hjem!"
ISABELLA
"Okay"
Victoria, Liv og Isabella går ned af gangen. Victoria går
tilbage til knagerækken, da hun har glemt sit tørklæde. Hun
hører en dør lukke. Hun stopper op og ser sig tilbage og ser
et hurtigt glimt af klovnen i vinduet i døren for enden af
gangen. Liv og Isabella stopper op.
LIV
"Kommer du eller hvad?"
VICTORIA
"Så i hvad det der var?"
ISABELLA
"Hvad snakker du om?"
VICTORIA
"Så i ikke det der?"
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LIV
"Så hvad?"
VICTORIA
"Jeg ved ikke hvad det var, men der
var et eller andet"
LIV
"Hvad snakker du om?"
VICTORIA
"Jeg så altså noget!"
ISABELLA
"Men hvad var det?"
VICTORIA
"Det er ligemeget"
De går ned af gangen og ud af døren.
2. KØKKENET EFTERMIDDAG
Victoria går ind ad døren (og ind i køkkenet uden man ser
hende i gangen) og smider tasken på gulvet. Moren sidder ved
spisebordet med en kop kaffe og en avis. Victoria tager et
æble og sætter sig overfor.
MOR(57)
”Hej har det været en god dag?”
VICTORIA
"Den var helt fin. Hvornår skal dig
og far afsted?”
MOR
"Taxien kommer ti minutter i seks.
Hvad da?"
VICTORIA
"Bare for at vide det"
MOR
"Hvad skal du lave mens vi er væk?"
VICTORIA
"Jeg skal se film"
MOR
"Har du slet ikke nogle lektier
for?"
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VICTORIA
"Ja dem går jeg op og laver nu"
Victoria går ud af køkkenet. Sort skærm.
3. KØKKENET AFTEN
Victoria står og skærer agurke- og gulerødsstænger. Da hun
skal skylle kniven ser hun Liv og Isabella udenfor vinduet
(det regner). Victoria kigger op på klokken den er kun kvart
i seks. I det sammen kommer hendes mor ind i køkkenet.
Victoria bliver nervøs.
VICTORIA
"Skal i ikke afsted nu?"
MOR
"Taxien kommer først om lidt"
VICTORIA
"Jamen skal i ikke ud og have sko
og jakke på?"
MOR
"Jo. Støvsuger du ikke lige før vi
kommer hjem igen?"
VICTORIA
"Jojo det skal jeg nok. Jeg tror
taxien er kommet nu!"
MOR
"Okay"
Moren går ud i gangen (man følger hende ikke). Man hører
hende råbe:
MOR
"Hans taxien er her nu!"
Døren smækker bag dem. Victoria giver tegn til pigerne om at
der er fri bane. Og de kommer ind i køkkenet. Liv har en våd
paraply og Isabella har en gul Nettopose i hånden.
VICTORIA
"Hvorfor fuck er i her allerede.
Klokken er kun ti i seks!
LIV
"Undskyld vi troede de var kørt!
Bilen var der ikke"
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VICTORIA
"Det er sku da fordi den er på
værkstedet!"
ISABELLA
"Det kan vi sku da ikke vide!"
Isabella sætter posen på gulvet og man kan høre den klirre.
VICTORIA
"Hvad er der i posen?"
ISABELLA
"Øh det er Sommersby"
VICTORIA
"Hvad fuck tænker du på?"
LIV
"Tag jer lige sammen!"
VICTORIA
"Så må i drikke det, men tag
flaskerne med hjem igen min mor
flipper jo!"
ISABELLA
"Jaja slap nu af. Hvad skal vi have
og æde?"
VICTORIA
"Pizza. Den er næsten færdig"
VICTORIA
"Hvor langt er i med den
fremlæggelse til på fredag?"
LIV
"Jeg får sikkert 12"
ISABELLA
"Hvis jeg får 4 igen flipper min
mor!"
VICTORIA
"Det gør min mor også"
Ovnen/æggeuret bibber.
VICTORIA
"Pizzaen er færdig!"
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Victoria tager pizzaen ud af ovnene og sætter den over på
spisebordet. De sætter sig alle sammen. Isabella fortæller
en joke (vi ved ikke hvilken endnu). De griner.
Lyset går ud. Liv skriger.
ISABELLA
"Slap sku da af!"
VICTORIA
”Kom Isabella vi går ind i stuen og
henter stearinlys”
4. STUEN AFTEN
Victoria og Isabella går ind i stuen. De går over til en
komode og leder efter stearinlys da lyset tænder igen.
VICTORIA
"Hvad fuck sker der?"
ISABELLA
"LIV VAR DET DIG DER GJORDE NOGET?"
Liv svarer ikke. De går ud i køkkenet igen.
5. KØKKENET AFTEN
Der ligger en kanyle på gulvet i køkkenet.
VICTORIA
"Hvor er Liv og hvad er det der?"
ISABELLA
"Det ved jeg da ikke"
VICTORIA
"LIV HVOR ER DU?!"
ISABELLA
"Det er sikkert bare for sjov"
VICTORIA
"Hvad hvis det ikke er?"
Isabella er sarkastisk da hun siger:
ISABELLA
"Det er sikkert en morder. Den som
myrdede pigerne fra
Højgaardsskolen"
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VICTORIA
"Prøv lige at tage det seriøst!"
ISABELLA
"Jaja. Jeg skal altså lige på
toilettet!"
Isabella går ind på toilettet. Victoria kigger på posen med
alkohol. Hun går over for at se hvad der er i, da hun
opdager den er helt tom. Victoria hvisker:
VICTORIA
"Fuck"
Hun rejser sig op og går hen til badeværelsesdøren og banker
på.
VICTORIA
"Isabella hvor er alkoholden?"
Isabella svarer ikke.
VICTORIA
"Jeg mener det seriøst!"
Isabella svarer stadig ikke. I det samme tænder bruseren.
VICTORIA
"Hvad laver du?!"
Stadig intet svar. Victoria åbner langsomt døren. Den
knirker da hun åbner den det sidste stykke.
6. TOILETTET AFTEN
Victoria hvisker:
VICTORIA
"Isabella"
Victoria skriger. Bruseforhænget er fyldt med blod og en
blanding af vand og blod ligger i bunden af badekarret.
Bruseren er slukket igen. Victoria går over til vasken. Der
ligger en kanyle.
Victoria samler kanylen op. Hun kigger i spejlet og skriger,
der står en klovn bag hende. Hun griber hurtigt fat i
hårlakken og sprøjter klovnen i øjnene. Da Klovnen tager sig
til øjnene. Hun hamrer hårlakken i hovedet på ham, så han
besvimer. Hun tager sin mobil op af lommen og taster 114.
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Man ser Klovnen rejse bag Victoria. Klovnes hånd tager fat
om Victorias skulder og hun får presset en kanyle mod
halsen.
Sort skærm.

